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Noviny pro zákazníky „Hausbóty Bockl“ i pro ty, kteří se jimi chtějí stát ...
Clonmacnoise Irsko – absolutní zážitek,
dokonce s vlastním přístavištěm!

Až 12% sleva za včasné
objednávky – ale pouze do 30.11.!
SERVIS

Canal du Midi:
doby plavby (v hod.)
Agde -> Beziers 4
Beziers -> Capestang 4,5
Capestang -> Homps 6,5
Homps -> Carcassonne 8

Až 12 % slevy na včasnou objednávku pouze do
30.11.2015. Neváhejte a rozhodněte se rychle.
Rodiny mohou dosáhnout až 15%!
Podrobnosti o slevách na str. 3 a na str. 4. najdete tip, v kterém týdnu získáte nejpříznivější cenu
pronájmu a které termíny jsou již beznadějně
vyprodané. Nejvýhodnější ceny jsou na týdny
od 10.9. – proto neváhejte!

Znáte
to?

Hausbóty Bockl

www.hausboty-bockl.cz

V Akvitánii (boční
kanál Garonne v
jihozápadní Francii)
mezi Grisolles a Agen
proplujete okolo
podobných bizarních
staveb – jsou to
holubníky!

Tip na restauraci:
Le Terroir v
Santenay na
Canal du Centre.
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Z naší kni hy „S hausbótem
po Holandsku“
trasa 17 a 18

Gouda: sýry, popraviště
a svatební foto . . .
Město Gouda, založené ve 12. století bylo pojmenováno po nejvyhlášenějším holandském sýru. Zdejší sýrový
trh a obchod se stal turistickou atrakcí (každý čtvrtek
dopoledne v červenci a srpnu). Kostel Sint Janskerk je
svou délkou 123 m nejdelší křížový kostel v Holandsku
s velmi zajímavými skleněnými okny z roku 1530.
V městském muzeu za kostelem je kromě jiného k
vidění mučírna. Celkem málo známá je skutečnost, že
Gouda byla již před více než 400 roky centrem pivovarnictví v tehdejším Nizozemí. Sýrařství se naproti tomu
stalo hlavním ekonomickým faktorem teprve v 18.
století. V okolí Goudy si můžete prohládnout množství
selských dvorů s hlavním zaměřením na výrobu sýrů.
´t Kaaswinkeltje: tuto speciální prodejnu sýrů „musíte“ navštívit a
z bohaté nabídky „Boerenkaas“ (pouze sýry od sedláků) si některý
zakoupit; Lange Tiedenweg 30, po.–pá. 8.30–18 a so. 8–18 hod.
Popraviště a svatba
Náměstí dominuje radnice z 15. století. Vyznačeje se velmi
„skurilní“ zvláštností: šibenice stály na rampě před radnicí
s obřadním sálem. Dnešní svatebčané „používají“ bývalé
popraviště jako místo pro svatební foto.

Doporučená restaurace: „Koeien en Kaas“, jak již název napovídá,
jsou nabízena jídla hlavně z hovězího masa a sýry. Tento restaurant
vřele doporučujeme. Předkrm 5–9 €, hlavní jídlo 9–24€. Tip: sýrové
fondue; Achter de Waag 20 (šikmo vpravo za váhou/muzeum sýrů),
denně od 17 hod., tel. 0182 686 689
Přístaviště v Gouda: přímo ve středu staráho města je velmi
dobré přístaviště.

Hausbóty Bockl

www.hausboty-bockl.cz
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Zajimavosti kolem plavby . . .

Hausbóty
Bockl – agentura na Vaší
straně . . .

SERVIS

Šetřete peníze při konečném
čistění plavidla
Náš tip na úsporu peněz: Konečný úklid plavidla
je na mnoha místech rádo nabízeno za poplatek
jako „Extras“, přesto, že to není nutné. Stačí vrátit plavidlo zametené, umyté nádobí a uklizené,
setřený stůl a stažené ložní prádlo.

Náš hlas platí
Ročně odbavíme a zastupujeme tisíce zákazníků.
Pokud, vyjimečně, dojde
k problémům, má náš
hlas u pronajimatelů
plavidel sílu tisíců našich
zákazníků. Myslíte, že Váš
hlas při přímém bukování
má stejnou sílu?

Náš výběr kvalitních plavidel
je Vaší výhodou!
A tak můžete vybírat jen
mezi nejlepšími plavidly nejlepšími přístavy,
které jsou k dispozici
(Plavidla, která neodpovídají našim kvalitativním
požadavkům, bukujte
prosím jinde . . .)

12 % jen do 30. listopadu!

Novinka pro rok 2016 –
loď Horizon
Jedná se o nový typ plavidla, které je právě
ve stavbě a od začátku sezony 2016 bude k
dispozici ve všech zemích. Jde o luxusně vybavené plavidlo pro 2 dospělé (s možností
1–2 dětí). Příďový šroub, elektrický gril a
220V generátor jsou standartní výbavou.

O našich
zkušenostech se
můžete dočíst a
přesvědčit . . .
Zakladatel firmy Harald
Böckl píše rádce, podrobné průvodce a knihy
o jednotlivých regionech,
vodních cestách, které
jsou vítanou pomůckou
pro hausbotáře.

Profitujte z
našich zkušeností
Hausboot Böckl (Hausbóty
Bockl) je již 28 roků Vašim
partnerem v záležitostech
dovolené na hausbótu
a jedna z nejstarších a
nejúspěšnějších agentur v
Evropě. Naše zákaznická
centra jsou v Rakousku, Německu a České
republice. Těšíme se, že
můžeme naše zkušenosti
dále předávat.
Máme radost, že Vás
můžeme informovat a
pomáhat radou!

Pozor! Senzační sleva 12 % za včasnou objednávku platí u Le Boat na všechna plavidla, s vyjimkou
„Vision- a Mystique-modely“, kde platí jen 5 %,
už jen do 30. listopadu 2015! U Snaily platí 7 %
a včasnou objednávku do 30.11. Kris Cruisers
nabízí 10 % do 31. 12. 2015!

Rodinná sleva: ušetříte až 15 %!
Do 30.11.2015 je možné sčítat rodinnou slevu
se slevou za včasnou objednávku a dosáhnout
max. slevy 15 % na vybrané typy plavidel (mimo
Horizon, Snaily a plavidla Kris Cruisers/Temže),
a max.10 % slevy na plavidla „Vision- a
Mystique-modely“.

Obecní
prádelny
Svědky dávno
minulých časů
jsou „obecní
prádelny“, dochované v mnoha
obcích Burgundska.
Jsou různých
tvarů a velikostí,
ale jedno mají
společné – zde se
scházely ženy ke
společnému praní
prádla.
Zřejmě společné
praní ulehčovalo
jejich jistě nelehkou práci.
Popovídání a
vyprávění příběhu
patřilo ovšem také
ke společnému
praní!

Blažena +
Petr Martinek

Hausbóty Bockl

www.hausboty-bockl.cz
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Kris Cruisers: 50 roků
číslo 1 na Temži
Kris Cruisers je angažovaná rodinná firma, která provozuje atraktivní bási v Datchet (u Windsor). Přístav na
Temži je vzdálen jen 20 min. jízdy od letiště Heathrow
a je bezproblému rychle a cenově výhodně dosažitelný
taxíkem. 50 výročí slavíme s Kris Cruisers společně a
toto jubileum je důvodem pro některé výhodné nabídky, z kterých mohou naši zákazníci profitovat. Například
ceny roku 2015 budou platit bez navýšení i v roce
2016. A kdo bude bukovat do 31.12.2015 obdrží ještě
slevu 10% za včasnou objednávku!

Náš Favorit: Lady Annalise pro 6 osob

Henley-on-Thames

Pamětihodnosti / Highlights na Temži
• Windsor Castle, největší obyvatelný zámek na světě,
snadno od hausbótu dosažitelný
• Oxford: universitní město s historickým centrem.
• Henley-on-Thames: malebné městečnko na Temži.
• London: snadno dostupný, pohodlně železnicí
(množství spojů: půl hodiny max. 1 hod. jízdy).
• S hausbótem můžete přistát u množství pubů
a restaurací.
• Dokonce i některé supermarkty mají svá vlastní
kotevní mola.

Některá plavidla a destinace jsou pro
rok 2016 již vyprodána . . .
Jako každý rok jsou některá
plavidla a některé týdení
(v atraktivní sezoně) plavby
téměř nebo úplně vyprodané.
Kdo chce v následujících termínech plout, měl by se
rychle rozhodnout:
Květen
svatodušní svátky a týdny
se státními svátky
Srpen
týdny od 20. 8. a 27. 8. jsou o
8 % až 18 % levnější než v hlavní
sezoně a proto se přednostně
prodávají
Září
obdobně cenově výhodné jsou
plavby od poloviny měsíce a proto
se také přednostně prodávají

Hausbóty Bockl

www.hausboty-bockl.cz

v y pr o dá n o !
Canal du Midi
Holandsko

lod‘ Horizon

Royal Mystique

• Květen vyprodán

• Květen až polovina srpna již jenom
několik málo volných termínů

• Červen vyprodán
Royal Mystique

Magnifique

• Týden 14.-21.5. vyprodán,
několik volných termínů v květnu

• Květen již jenom několik málo
volných termínů

• Červen do 25.6. vyprodán
• Září vyprodáno

Německo
Horizon

Itálie

• do poloviny září téměř vyprodaná

Vision 3
• Vyprodána pro květen až do poloviny
října, zbýva mimo tento termín již jen
málo volných
Magnifique
• Pro termín 14.5.–21.5. pouze 2
plavidla dosud volná

Burgundsko
Snaily
• Snaily 325 vyprodaná srpen
až do poloviny října
• Snaily 324 vyprodaná březen
až do poloviny května
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Rádce pro plavbu s hausbótem: Vyplutí

Nevyplouvejte dříve, asníte
než si uj
jak přistanete.

Vyplutí
Technik bude při předávání plavidla trvat
na „svém způsobu odražení-vyplutí“ a o
ostatních tvrdit, že jsou nevhodné. Později
zjistíte, že v každé oblasti dávají přednost
jinému způsobu, protože lépe vyhovuje
tamějším podmínkám.
Základním předpokladem nejen pro
vyplutí, ale vlastně pro všechny manévry je
klid, žádná nervozita, jemně přidávat plyn,
většinou stačí udělit plavidlu jen krátký pohyb a nechat „hausbót pracovat“. Ovládejte plavidlo jemně a s trpělivostí.
Nejjednodušší vyplutí
Pokud není žádný vítr ani proud (případně
pokud působí ze správného směru), potom
doporučujeme, hlavně začátečníkům, následující jednoduchý způsob vyplutí:
• Po předepsané přípravě nastartovat
motor a zahřát jej na provozní teplotu.
• Uvolnit příďové lano.
• „Plavčík“ odtlačí příď plavidla od břehu,
možno i za použítí lodního háku (být při
této činosti opatrný, můžete ztratit rovnováhu a přepadnutí do vody mezi břeh a
plavidlo je nepříjemné a mnohdy
i nebezpečné).
• Uvolnit záďové lano.
• Kormidlo nastavit na přímo vpřed.
• Pomalým „chodem vpřed“ odplouvat
od břehu.
• Pokud zůstává záď „přilepena“ u břehu
je kormidlo nastaveno nesprávně (viz
„trenink na suchu“ vpravo).

TIP: Snadněji to nejde!
Jsou-li břehy dostatečně strmé a bez
kamenného obložení, můžeme jednoduše
vyplout tak, že odstrčíme příď plavidla od
břehu, zařadíme „chod vpřed“ a opatrně
se vzdalujeme od břehu. Je to způsob,
který je s oblibou používán hlavně v
Holandsku. Zde proto, že plavební kanály
mají strmé břehy bez nebezpečných
překážek, takže nehrozí nebezpečí
poškození lodního šroubu nebo kormidla najetím na dno nebo břeh. Při velmi
silném protivětru je to jediná metoda, jak
se od břehu vzdálit.
Názorný „suchý trenink“
Pro pochopení, jak působí kormidlo na
zádi plavidla, můžete provést následující
pokus: Na rovný stůl položte mobilní telefon nebo krabičku cigaret. Tlačte vzadu
předmět prstem vpřed a snažte se změnit
směr tlačení.
Pokud chcete „plout“ vpravo, musíte
vybočit zádí doleva a naopak (viz foto
dole)

TIP: Kniha
Rádce pro hausbótáře
Uzly, zdymadla, navigace,
tipy a triky pro hausbótáře:
Rady jak se dělají důležité
uzly, přistání a odplouvání,
druhy zdymadel a jejich
ovládání. Prostě všechno
od A do Z pro plavbu s
hausbótem. Vlastní lodní
deník doplňuje tohoto
rádce pro Vaši přípravu a
plavbu. ČESKÉ VYDÁNÍ,
Cena: 298,- CK
Objednat můžete přímo u nás:
telefonicky 774 723 775,
nebo přes email
hausboty@hausboty-bockl.cz
nebo zakoupíte v dobrém
knihkupectvi!

Hausbóty Bockl

ČESKO: 382 23 Černá v Pošumaví
Muckov 2 (540) • Tel. 774 723 775
hausboty@hausboty-bockl.cz
www.hausboty-bockl.cz
ÖSTERREICH: 1180 Wien
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.com
DEUTSCHLAND: 81669 München
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.de

Hausbóty Böckl
Bockl
Hausboot

Impressum: zákaznické informace od Hausbóty Bockl
Foto: www.hausboty-bockl.cz
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